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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng 

Năm 2021-2022 

 

Căn cứ Công văn số 237/ SGDĐT-GDTrH-QLCL  ngày 21 tháng 2 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc Triển khai Cuộc thi sáng tạo 

dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2021-2022 

Trường THPT Đắk Song xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học  2021-2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
- Khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích 

của thanh thiếu niên  trong lao động và thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. 

Tạo điều kiện, môi trường cho thanh thiếu niên phát huy năng lực sáng tạo, tổ chức 

các hoạt dộng sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân 

lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Chọn lọc những nhân tố điển hình, mô hình sáng tạo tiêu biểu cấp trường 

giới thiệu tham gia “Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh ” 

lần thứ VIII, năm 2021-2022. 

2. Yêu cầu: 

- Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế hoạch, động viên, khuyến khích các em 

học sinh tham gia nhiệt tình, chất lượng, hiệu quả. Mỗi sản phẩm dự thi sẽ được cộng 

điểm và được tính vào điểm thi đua cả năm cho năm học 2021-2022. 

- Đoàn trường phối hợp tuyên truyền cuộc thi đến các đoàn viên, thanh niên. 

- Các em học sinh chủ động, tìm hiểu, nghiên cứu kế hoạch, thể lệ cuộc thi; 

đăng ký đề tài, dự án tham gia cuộc thi theo đúng quy định của BTC. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI 

1. Thanh niên: Từ 16 - 18 tuổi (có ngày sinh từ ngày 31/08/2004 - 31/08/2007). 

Điều chỉnh lại độ tuổi theo Quyết định số 428/QĐ-BTC ngày 07/3/2022 về 

việc điều chỉnh mốc thời gian xác định độ tuổi tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2021-2022. 

2. Có thể tham gia dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (trường hợp có 

nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả có tỷ lệ % 

đóng góp nhiều nhất trong thực hiện giải pháp dự thi). 

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm mô hình, sản 

phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).       

III. LĨNH VỰC DỰ THI 
Các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau: 



- Đồ dùng dành cho học tập; 

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; 

- Sản phẩm thân thiện với môi trường; 

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường 

và phát triển kinh tế; 

- Phần mềm tin học. 

Các Dự án của học sinh tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành 

cho học sinh trung học, năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đều 

được tham gia Cuộc thi (với điều kiện các dự án phải thuộc 5 lĩnh vực dự thi nêu 

trên). học sinh bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ, mô hình và sản phẩm theo 

đúng Thể lệ của Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk 

Nông lần thứ VIII, năm 2021-2022 để tham gia Cuộc thi. 

IV. HỒ SƠ THAM DỰ CUỘC THI 
Hồ sơ tham gia dự thi gồm có:  

a) Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (Phụ lục I, Quyết định số 372/QĐ-BTC). 

b) Mô hình, sản phẩm dự thi. 

c) Bản thuyết minh theo nội dung (Phụ lục II, Quyết định số 372/QĐ-BTC) 

cần trình bày rõ ràng, chi tiết, kèm theo hình ảnh minh họa. 

d) Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 03 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau 

tấm ảnh (họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, địa phương). 

e) Bản sao Giấy khai sinh của người dự thi.  

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi khuyến khích các tác giả gửi bản mềm đánh máy vi 

tính (gồm phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh). 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 
- Mô hình, sản phẩm và hồ sơ dự thi gửi về đồng chí Cù Tuấn Khanh, báo cáo 

Hiệu trưởng thành lập hội đồng thẩm định, lựa chọn mô hình, sản phẩm chất lượng 

gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự cuộc thi cấp tỉnh, hồ sơ nộp chậm nhất ngày 

02/5/2022. 

Lưu ý: Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm 

bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển về Ban Tổ chức. 

  VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 
Có 7 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1, từ 25/12/2021 - 15/02/2022: Ban hành các văn bản triển khai 

Cuộc thi và tổ chức phát động Cuộc thi. 

- Giai đoạn 2, từ ngày 16/02/2022 - 15/5/2022: Tuyên truyền, vận động các 

đơn vị tham gia Cuộc thi. 

- Giai đoạn 3, từ ngày 16/5/2022 - 31/5/2022: Tiếp nhận sản phẩm, tổ chức 

sơ tuyển và gửi kết quả, danh sách kèm mô hình, sản phẩm về cơ quan thường trực 

Ban tổ chức. 

- Giai đoạn 4, từ ngày 01/6/2022 - 31/7/2022: Tổ chức đánh giá, chấm điểm 

mô hình, sản phẩm dự thi cấp tỉnh; giải quyết các khiếu nại (nếu có) và triển lãm các 

mô hình, sản phẩm, công bố kết quả chính thức. 



- Giai đoạn 5, từ ngày 01/8/2022 - 31/8/2022: Lựa chọn, hoàn thiện và tổ 

chức đoàn đưa các mô hình, sản phẩm đại diện địa phương tham dự Cuộc thi toàn 

quốc. 

- Giai đoạn 6, từ 01/9 - 30/11/2022: Tham dự Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi 

toàn quốc (nếu có). 

- Giai đoạn 7, trong tháng 12/2022: Tổ chức triển lãm và truyền hình trực 

tiếp Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi (sau khi có kết quả Cuộc thi toàn quốc). 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng 

trường THPT Đắk Song năm học 2021-2022”. Yêu cầu các tổ chuyên môn, GVCN 

các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung cuộc thi./. 

 
Nơi nhận: 
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